
adresát investície názov investície rozpočtová položka predpokladané celkové náklady 2019 2020 2021 2022
poznámka/vysvetlenie požiadavky pre 
rok 2019

ZŠ Majerníkova 62 rekonštrukcia osvetlenia v telocvični - veľkej 4 000,00 € +

v súčasnosti je funkčných svietidiel cca 
10 z 20tich, zvyšuje sa riziko úrazu 
počas hodín TV a v teločvični trénuje aj 
súťaží MBK Karlovka

ZŠ Majerníkova 62
oprava kanalizácie okolo bazéna a ak by bolo ešte niečo 
iné treba 5 000,00 € +

dažďová kanalizáica objektu ZŠ 
Majerníkova 62 nachádzajúca sa okolo 
budovy školy je priechodná veľmi 
málo, čo po dobu nefungovania bazéna 
postačovalo pre odvod dažďovej vody 
po spustení prevádzky bazéna môže 
nastať problém so spätným tlakom 
znečistenej vody do bazénovej časti

ZŠ Majerníkova 62 výmena dverí v spojovacej lávke 1x - protipožiarne 4 000,00 € +

súčasné dvere už neplnia funkciu 
protipožiarnych - v požiarnych plánoch 
sú vedené ako protipožiarne - potreba 
vymeniť z bezpečnostného hľadiska 
predchádzaniu pred požiarmi.

ZŠ Majerníkova 60 

rekonštrukcia sociálnych zariadení + IS v celom objekte investície projekt +

Soc. Zariadenia (vetva severná a južná) 
ešte neboli rekonštruované od 
vybudovania objektu - v NZ s CENADA 
a ESPRIT sa MČ zaviazala, že tento rok 
zrekonštruuje všetky tieto soc. 
Zariadenia v objekte 

ZŠ Majerníkova 60 (62)

KUCHYŇA - nákup technológie pre ŠJ - 2x konvektomat 
desiatkový(potrebné pre súčasný rozsah podávaných 
jedál) asi projekt +

Kuchyňa+výdajňa stravy neboli ešte 
rekonštruované  - kuchyňa má 
nefunkčnú VZT, oprava zariadenia na 
varenie je nerentabilná (oprava 
konvektovamu stojí Mč ročne cca 
3000.-€). IS už nemajú dostatočnú 
kapacitu na nové zariadenia. Kuchyňa v 
súčasnosti varí obedy pre cca 800 
stravníkov (deti Majerníkova 62, 
Majerníkova 60-MŠ+deti v súkromných 
školách, dôchodcovia. V tomto roku 
požadujeme aspoň projekt 
rekoštrukcie s vyčíslením výšky financií 
na rekonštrukciu

ZŠ Majerníkova 60 (62)
KUCHYŇA - rekonštrukcia  kuchyne - oprava 
elektroinštalácie, plynu a vody, obklady, dlažba projekt +

ZŠ Majerníkova 60 (62) KUCHYŇA - VZT v kuchyni (projekt+realizácia) + projekt asi projekt +
ZŠ Majerníkova 60 (62) KUCHYŇA - dovybavenie kuchyne VKZ podklaD
ZŠ Karloveská 61 modernizácia osvetlenia TELOCVIČŇA, šatne, chodby investície ?

ZŠ Karloveská 61 revitalizácia školského areálu 18 000,00 € +

Bežecká dráha, rozbehová dráha na 
skok do diaľky - ZŠ nemá vonkajšie 
priestory s povchom na behy pre 
žiakov (iba asfalt)

ZŠ Karloveská 61 nové zariadenia do kuchyne - robot kuchynský, panvica 8 500,00 €

ZŠ Karloveská 61 úprava  rozbehovej dráhy na doskočisku 5 000,00 € +

Bežecká dráha, rozbehová dráha na 
skok do diaľky - ZŠ nemá vonkajšie 
priestory s povchom na behy pre 
žiakov (iba asfalt)

ZŠ Karloveská 61 oprava stropu v informatike na 2.posch.  (asi dilatácia?) 2 000,00 € +

ZŠ Karloveská 61
oprava automatiky regulácie v OST  - nedostatočnmé 
chladenie média - (výzva BAT na riešenie - hrozba pokuty) 3 000,00 € +

BAT už poslala pokutu, za nesprávnu 
funkčnosť zariadení v OST - OST 
potrebuje celkovú rekonšrtukciu, 
nacenenú na cca 70000.-€ avšak v tejto 
cene je zahrnutý iba komponent na 
vyriešenie problému s nedostatočným 
chladením média

ZŠ Karloveská 61 oprava čerpadla vo výmenníkovej stanici 4 000,00 € +

čerpadlo tlačí teplo do riadátorov v 
celom objekte ZŠ. V súčasnosti funguje 
vo veľmi obmedzenom režime, po 
ukončení vykurovacej sezóny je nutná 
výmena, novú vykurovaciu sezónu už 
nepôjde.

ZŠ Karloveská 61 nový úžitkový vchod do ZŠ z nadjazdu -zásobovanie školy investície ?
ZŠ Karloveská 61 bezbarierový vchod do budov ZŠ 2x investície ? +

ZŠ Tilgnerova 14 výmena ventilov na hlavných zariadeniach prívodu vody 5 000,00 € +

SŠ nevie v prípade havárie na 
vodovodnom potrubí uzatvárať 
samostatne jednotlivé vetvy, odstavuje 
sa od vody celá budova

ZŠ Tilgnerova 14 oprava podlahy pri ŠJ 3 000,00 € +
ZŠ Tilgnerova 14 výmena vchodov do budovy školy č. 1, 3, 4 21 000,00 € +
ZŠ Tilgnerova 14 oprava fasády v trakte pri zborovni- plesnivé steny 5 000,00 € +
ZŠ Tilgnerova 14 výmena asfaltu na dvore odd. dopravy a žp. 50 000,00 € +
ZŠ Tilgnerova 14 zatečený roh vo veľkej telocvični ?
ZŠ Tilgnerova 14 pokračovať v revitalizácii šk. dvora ?
ZŠ Tilgnerova 14 nová vstupná brána do areálu školy od šj ? +
ZŠ Tilgnerova 14 maľovanie tried, chodieb a kabinetov asi školník? Náklady na materiál asi škola? +

ZŠ Tilgnerova 14 oprava strechy - posledná etapa (cca 400m2) 15 000,00 € +

Strecha nad školou prešla postupne 
celkovou rekonštrukciou počas 
viacerých rokov (predposledná časť v 
roku 2018) zostáva dokončiť cca 
400m2 strechy nad prístavbou ktorá 
zateká a drevený krov sa postupne 
narúša - hrozí zbortenie strechy v tejto 
časti

ZŠ Tilgnerova 14
oprava dažďových zvodov - premaľovanie, oprava 
drevených krytov pod strechou 10 000,00 € +

ZŠ Tilgnerova 14 rekonštrukcia elektrických rozvodov už rieši J. Kodhajová
ZŠ Tilgnerova -Fadruszova nový asfalt pred vstupom do budovy odd. dopravy a žp. 39 000,00 € +
ZŠ Tilgnerova -Fadruszova nová vstupná brána do areálu školy problém s pizzeriou - nájomca??? +

ZŠ Tilgnerova -Fadruszova revitalizácia šk. areálu - oprava múrikov, natretie plota, ...

nemal by riešiť 
školník??? v 
spolupráci s VPS 2 000,00 € +

MŠ Adámiho
oprava žalúzií,nastavenie okien, výmena sieťok na oknách 
22ks 2 000,00 € +

pre zabezpečenie zníženia prestupu 
tepla do tried - servis okien, sieťok a 
žalúzií

MŠ Adámiho výmena druhých vstupných dverí do šatní 4ks 6 000,00 € +



MŠ Adámiho výmena linolea v triedach a spálňach 440m2 6 500,00 € +

MŠ Adámiho

výmena elektroinštalácie v celom objekte (pôvodná 
47ročná elektroinštalácia + pôvodné poistky) - 
projekt+realizácia investície

MŠ Adámiho oprava strechy nad hospodárskou časťou + svetlíky 20 000,00 € +

strecha zateká, steny vlhnú - strecha 
býva pravidelne čistená aj dažďové 
zvody

MŠ Adámiho hygienická maľovka hospodárskej časti+jedálne 2 000,00 € +

MŠ Adámiho

zakúpenie novej technológie do ŠJ - umývačka riadu, 
sprcha stojánková s batériou, stôl predumývací k 
umývačke, stôl pracovný 4 110,00 €

MŠ Pod Rovnicami maľovanie interiéru - po zatekaní 3 000,00 € +

steny v triedach zničené zatekaním, 
jedna spálňa bola už zatvorená RÚVZ - 
po odstránení zatekania nad totu 
spálňou a po vymaľovaní bola spálňa 
opätovne pustená do prevádzky

MŠ Pod Rovnicami
výmena hydroizolácie strechy nad triedami - Lienky, 
Kuriatka 17 000,00 € +

zatekanie najmä pri prívalových 
dažďoch, následne triedy je problém 
vyvetrať, riziko vzniku plesní

MŠ Pod Rovnicami
výmena bleskozvodu - posledná revízie - bleskozvod nie je 
schopný prevádzky 10 000,00 € +

bez platnej revízie bleskozvodu je 
dôvod aj na zatvorenie prevádzky MŠ 

MŠ Pod Rovnicami internet do všetkých tried odd. IT
MŠ Pod Rovnicami nové hracie prvky na dvor 15 000,00 € +

MŠ Pod Rovnicami
revitalizácia dvora - odstránenie obrubníkov, vyrovnanie 
terénu 5 000,00 € +

MŠ Pod Rovnicami oprava žalúzií + sieťky na okná 2 000,00 € +

pre zabezpečenie zníženia prestupu 
tepla do tried - servis okien, sieťok a 
žalúzií

MŠ Pod Rovnicami
vyrovnanie asfaltu pred vstupom do škôlky, aj na 
prístupovom chodníku v areáli odd. dopravy a žp. 50 000,00 € +

MŠ Pod Rovnicami
rekonštrukcia bytu - sanita, stierky, dlažba, kuchyňa, 
rozvody EE, rozvody vody 15 000,00 € +

byt v MŠ je po posledných 
nájomníkoch, ktorí tam boli 40rokov 
neobývaný  potrebná rekonštrukcia

MŠ Pod Rovnicami
doriešenie vjazdu do areálu pre zásobovanie, kontajner - 
nie je možné z dôvodu parkovacích miest??? +

MŠ Pod Rovnicami
výmena ventilov na radiátoroch (v roku 2019) - následne 
potrebné výmena rozvodov tepla - vyregulovanie systému 3 000,00 € + +

ventili na radiátoroch nemajú 
termoregulačné hlavice, nehospodárne 
vykurovanie - potreba opravy 
kvapkajúcich ventilov na radiátoroch

MŠ Pod Rovnicami kuchyňa - dokúpenie zariadenia 11 100,00 €

MŠ L. Sáru
maľovanie tried, spální, jedální, kuchyne a hospodárskych 
miestností školník? 5 000,00 € +

hygienická maľovka by mala byť 
robená v priestoroch MŠ 1x ročne, 
nerobí sa  - potreba zabezpečiť 
hygienický štandard

MŠ L. Sáru oprava oplotenia MŠ , vstupných brán VPS+školník? 1 000,00 € +

MŠ L. Sáru

pokračovanie v revitalizácii areálu MŠ - odstránenie 
nebezpečných stromov, revitalizácia trávnatých plôch, 
výsadba zelene popri plote

odd. dopravy a žp. 
Má zarátané v svojom 
rozpočte + 
spolupráca s OZ 0,00 €

MŠ L. Sáru vybavenie vstupov do tried senzorickým osvetlením 2 000,00 € +

bezpečnostne riziko - priestory najmä v 
zimných mesiacoch neosvetlené - 
rodičia si svietia baterkami, keď idú pre 
deti

MŠ L. Sáru oprava fasády +
MŠ L. Sáru nové sieťky na okná v sklade 500,00 € + hygienické hladisko
MŠ L. Sáru nákup nového zariadenia do šj 4 110,00 €

MŠ Suchohradská
oprava terasy pri triede - poškodená zatekaním - nová 
podlaha 5 000,00 € +

MŠ Suchohradská revitalizácia areálu 37 840,00 € +
tot už bolo vykonané, odovzdané 
03/2019

MŠ Suchohradská oprava múrikov na šk. dvore +

MŠ Suchohradská oprava zatekajúcej strechy nad 2.triedou (cca 490m2) 18 000,00 € +
zatekanie do triedy postupné 
devastovanie stien/múrov

MŠ Suchohradská maľovanie všetkých priestorov škôlky 5 000,00 € +

MŠ Suchohradská
výroba a osadenie nových krytov na radiátory - šatne, 
spálne, jedáleň VPS 1 000,00 € + z bezpečnostných dôvodov 

MŠ Suchohradská kuchyňa - dokúpenie zariadenia 14 450,00 €

MŠ Borská oprava strechy -obj. 16, 17 (1120m2 cca) 40 000,00 € +

zatekanie strechy v jednom bloku, 
druhý blok mal rekonštruovanú 
strechu povrcho Flagon SR cca 5 rokov 
spätne

MŠ Borská oprava kanalizácie - obj. 17 10 000,00 € +
kanalizácia nefunkčná - zápach v 
priestoroch

MŠ Borská revitalizácia areálu MŠ - ukončenie OZ

MŠ Borská maľovanie tried, spální, šatní  (neboli maľované 16 rokov) 5 000,00 € +
MŠ Borská nové linoleum šatne+jedálne (250m2 cca) 4 000,00 € +
MŠ Borská popraskaný asfalt okolo celej škôlky odd.dopravy a žp. 70 000,00 € +
MŠ Borská kuchyňa - dokúpenie potrebného zariadenia 4 365,60 €
MŠ Borská kuchyňa - hygienická maľovka všetkých priestorov 2 000,00 €
MŠ Borská kuchyňa - nové sieťky na okná 500,00 €

MŠ Borská 
kuchyňa - sprevádzkovať elektrickú panvicu-nedostatočná 
kapacita EE rozvodov

MŠ Ľ. Fullu revitalizácia areálu - 2.etapa - prekrytie pieskoviska 2x 8 000,00 € +

MŠ Ľ. Fullu rekonštrukcia sociálnych zariadení 5ks 50 000,00 € +
potreba rekonštrukcie po 25rokov 
fungovania

MŠ Ľ. Fullu rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia 10 000,00 € +
v súvislosti s rekonštrukciou soc. 
Zariadení

MŠ Ľ. Fullu výmena svietidiel v triedach, stropných kaziet 7 000,00 € +

MŠ Ľ. Fullu
maľovanie tried, chodieb a kabinetov, kuchyne a skladov, 
oprava obkladu v skladoch kuchyne 15 000,00 € +

MŠ Ľ. Fullu
výmena podlahovej krytiny - chodby šj, schodisko, 
namontovanie soklových líšt, prahov do tried 5 000,00 € +

MŠ Ľ. Fullu
oprava žalúzií,nastavenie okien, výmena sieťok na oknách 
50ks 4 000,00 € +

pre zabezpečenie zníženia prestupu 
tepla do tried - servis okien, sieťok a 
žalúzií

MŠ Ľ. Fullu
oprava schodiska v areáli MŠ - požiadavka už viacročná - 
statika schodiska? odd. dopravy a žp. 30 000,00 € +

statika schodiska narušená - schody 
majú rôznu výšku - nebezpečenstvo 
úrazu detí

MŠ Ľ. Fullu
vyregulovanie kúrenia, výmena vetnilov na radiátoroch  
havarijný stav 30 000,00 € +

zníženie tepelných strát v objekte - 
osadenie termoregulačných ventilov

MŠ Ľ. Fullu dokúpenie zariadenia do kuchyne, servis vzduchotechniky 3 000,00 €

MŠ Kolískova
vyrovnanie asfaltu na dvore - okolo stromov (korene)-
riešiť komplexne všetky codníky odd. dopravy a žp. 15 000,00 € +

korene stromov vytláčajú asfalt - 
potrebná zmena povrchu 



MŠ Kolískova vyrovnanie terénov okolo liatinových poklopov odd. dopravy a žp. 10 000,00 € +
bezpečnostné hľadisko - vznikajú 
otvory v zemi okolo poklopov

MŠ Kolískova
oprava všetkých betónových múrikov okolo pieskovísk a 
výmena dosiek na múrikoch VPS? 1 000,00 € +

MŠ Kolískova revitalizácia trávnatej plochy na školskom dvore odd. dopravy a žp. 500,00 € +

MŠ Kolískova
oprava poškodného prepadnutého schodiska pri oplotení 
v areáli škôlky _ problém korene stromov odd. dopravy a žp. 10 000,00 € +

MŠ Kolískova inštalácia umývadla do jedálne 1 000,00 € +
vo jedálni nie je umývadlo pre deti deti 
alebo obsluhujúci personál 

MŠ Kolískova nové podlahy v jedálni, chodby, šatňa C 5 000,00 € +
podlahy majú 25 rokov - 
nebezpečenstvo úrazu

MŠ Kolískova
maľovanie kuchyne, chodieb, schodíšť, vstupov 
(nemaľované už 2roky) 3 000,00 € +

MŠ Kolískova bezpečnostné fólie na okná na schodisku (6okien) 500,00 €

MŠ Kolískova obnova tabúľ na MŠ 200,00 € +
informačné tabule o zriaďovateľovi a 
názve zariadenia

MŠ Kolískova
oprava strechy nad vstupmi do MŠ trieda A, B, E+nad 
ubytovňou 2 000,00 € +

zatekanie múrov objektu - postupná 
degradácia muriva

MŠ Kolískova nové kryty na radiátory v jedálni 2x VPS 500,00 €
MŠ Kolískova nová VZT v kuchyni 10 000,00 € +

MŠ Kolískova čistenie lapača tukov 300,00 € + + + +

bežné výdavky - v zmysle 
prevádzkového poriadku je nutné 
čistenie LAPOLA

MŠ Kolískova výmena obkladu v skladoch 500,00 € +
MŠ Kolískova nákup zariadenia do kuchyne 3 800,00 € +

MŠ Majerníkova 11

Strecha - výmena celej strechy (15-20 rokov stará 
lepenková strecha po životnosti, už viackrát opravovaná 
lepením prasklín) 60 000,00 € +

urgentná potreba rekonštrukcie 
strechy - počas daž´dov v triedach tačie 
prúdom voda

MŠ Majerníkova 11
nový bleskozvod - súčasný stav  po revízii nie je schopný 
bezpečnej prevádzky 9 000,00 € +

pri rekonštrukcii hydroizolácie strechy 
navrhujeme aktívny bleskozvod - v 
súčasnosti nie je platná revízia 
bleskozvodu na objekte

MŠ Majerníkova 11

oprava kanalizácie - spôsobuje prepadnutie terasy, 
chodníkov, múrikov, postupne môže narušiť statiku 
objektu 5 000,00 € +

kanalizácia prepadnutá pod objektom, 
vyúsťuje na dvore MŠ - murivo 
popraskané, postupne sa narušuje 
statika objektu

MŠ Majerníkova 11 oprava chodníkov okolo celej MŠ vo dvore odd. dopravy a žp. 5 000,00 € +
MŠ Majerníkova 11 oprava fasády škôlky - zateplenie 30 000,00 € +
MŠ Majerníkova 11 maľovanie interiéru MŠ 10 000,00 € +

MŠ Majerníkova 11
vyregulovanie kúrenia, výmena vetnilov na radiátoroch  
havarijný stav 30 000,00 € +

zníženie tepelných strát v objekte - 
osadenie termoregulačných ventilov

MŠ Majerníkova 11 oprava nefunkčnej toalety pre zamestnancov 2 000,00 € +

MŠ Majerníkova 11 rekonštrukcia 4x kúplne pre deti - pokračovanie 60 000,00 € +

v roku 2018 bola rekonštruovaná jedna 
vetva soc. Zariadení v MŠ, teraz je 
ptorebné urobiť rekonšrtukciu 25 
ročných soc. Zariadení v 2. vetve

MŠ Majerníkova 11 nové sieťky na okná do všetkých tried 1 000,00 € +
MŠ Majerníkova 11 kuchyňa - dokúpenie potrebného zariadenia 3 836,40 €
MŠ Majerníkova 11 kuchyňa - hygienická maľovka všetkých priestorov 2 000,00 €

MŠ Majerníkova 11 kuchyňa - čistenie lapača tukov 300,00 € + + + +

bežné výdavky - v zmysle 
prevádzkového poriadku je nutné 
čistenie LAPOLA

MŠ Majerníkova 11 kuchyňa - oprava VZT ?

MŠ Majerníkova 11

kuchyňa - sprevádzkovanie el. časti kombinovaného 
sporáka - dokúpiť plechy (EE nie je dostatočná, treba nový 
prívodný kábel)

MŠ Majerníkova 11 kuchyňa - sieťky na okná 500,00 € +

MŠ Majerníkova 60 maľovanie po výmene okien - 2x spálňa, 1x telocvičňa 3 000,00 € +

MŠ Majerníkova 60 výmena podlahovej krytiny v telocvični, 2x spálňa, chodba 4 500,00 € +

MŠ Majerníkova 60
prestrešenie schodiska v átriu - zateká pod schodisko, 
narúša to statiku schodiska 1 000,00 € +

átrium používa MŠ v objekte, 
schodisku sa neustálym podtekanim 
vody postupne narúša statika.

všetky MŠ čistenie striech, čistenie strešných zvodov 10 000,00 € + + + +
predchádzani zatekaniu najmä počas 
prívalových dažďov

všetky MŠ
revízie plyn, elektrorozvodov, bleskozvodov, výťahov 
(Fullu, Kolískova, M11) 12 000,00 € + + + +

revízie vykonávané v zmysle 
legislatívnych postupov
 b 


